เลขที

กก. / /
วันที

เรือง

ขอแจ้ งกําหนดวันใช้ สทิ ธิ CCP-W2 ครัง+ ที

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิงหาคม

(ครัง+ สุดท้ าย) และกําหนดวันห้ ามซื +อขาย

ตามทีบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตชลบุรี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื +อหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริ ษัท ครัง+ ที (CCP-W2) สําหรับผู้ถือหุ้นเดิม โดยสามารถใช้ สิทธิได้ ทกุ วันทําการสุดท้ ายของทุกไตรมาส
(เดือนมีนาคม เดือนมิถนุ ายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม)
การใช้ สทิ ธิ ในครัง+ ที เป็ นการใช้ สิทธิ ครัง+ สุดท้ าย ซึงบริ ษัทฯ กําหนดเป็ นวันที H กันยายน
และ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจะซื
ี +อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสิ +นสภาพลง โดยไม่สามารถนํามาใช้ สิทธิได้ ต่อไปนับตังแต่
+ วนั ที ตุลาคม
เป็ นต้ น
ไป และบริษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดเกียวกับการใช้ สทิ ธิทีจะซื +อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี +
.วันทีบริษัทฯ ขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยสังห้ ามการซือ( ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (ขึน( เครืองหมาย SP)
ตังแต่
+ วนั ที สิงหาคม
– H กันยายน
2.วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตังแต่
+ วนั ที สิงหาคม
– H กันยายน
5.ระยะเวลาให้ ยืนแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ
ตังแต่
+ วนั ที กันยายน
– กันยายน
ระหว่างเวลา . น. - .H น.
8.วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
วันที H กันยายน
9.อัตราและราคาการใช้ สทิ ธิซือ( หุ้นสามัญ
อัตราการใช้ สทิ ธิ : 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ . หุ้นสามัญ
ราคาใช้ สทิ ธิ : . บาท ต่อ หุ้นสามัญ
กรณีห้ นุ สามัญภายหลังการคํานวณอัตราการใช้ สทิ ธิออกมาเป็ นเศษของหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
+ +ง ก่อนนําไปคูณ
กับราคาใช้ สทิ ธิ เพือให้ ทราบจํานวนเงินทีต้ องชําระจากการใช้ สทิ ธินนั + เช่น ใบสําคัญแสดงสิทธิ หน่วย จะสามารถซื +อหุ้นสามัญ
ได้ หุ้น (คํานวณได้ หน่วย x . หุ้นต่อหน่วย = 4.412 หุ้น แต่ให้ ตดั เศษทิ +งจึงเหลือ หุ้น) และต้ องชําระเงินทังสิ
+ +น บาท
(คํานวณได้ หุ้น x 0.25 บาทต่อหุ้น = 1 บาท)
:.สถานทีติดต่ อในการใช้ สิทธิ และขอรับใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
ฝ่ ายสนับสนุนสํานักประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน)
เลขที H / หมู่ที ถนนสุขมุ วิท ตําบลห้ วยกะปิ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ ( HR) S - ต่อ - โทรสาร ( HR) R RH
ผู้ประสานงาน : คุณวธูสริ ิ สกุลกิตติวฒ
ั น์
อีเมล์ : vathusiri@ccp.co.th

7. วิธีการใช้ สทิ ธิ
ผู้ทประสงค์
ี
จะใช้ สทิ ธิ ต้ องดําเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี +ให้ แก่บริษัท ตามสถานทีติดต่อข้ างต้ น
7.1 ใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ ทีได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วนแล้ วทุกรายการ พร้ อมทัง+ ลง
ลายมือชือของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.2 หลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนตามแบบทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด ตามจํานวนทีระบุอยู่ในใบ
แจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ ทังนี
+ +กรณีทีใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงสิทธิทจะประสงค์
ี
จะ
ใช้ สิทธิ แจ้ งความจํ านงและกรอกแบบคําขอเพือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อเพือให้ ออกใบแทนตามทีตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ
กํ า หนดโดยยื นต่อ บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ ที เป็ นนายหน้ า ซื อ+ ขายหลัก ทรั พ ย์ (Broker) ของตนและบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่า วจะ
ดําเนินการแจ้ งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (นายทะเบียน) เพือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อเพือออก
ใบแทนสําหรับนําไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
ในการรับใบหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม่สาํ หรับใบสําคัญแสดงสิทธิทียังไม่ได้ ใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) หากไม่สามารถมา
รับด้ วยตนเอง จะต้ องมีหนังสือมอบอํานาจให้ ผ้ อู นมารั
ื บแทน
7.3 เอกสารประกอบการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ ของ
1. บุคคลสัญชาติไทย
: สําเนาบัตรประชาชนพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. บุคคลต่างด้ าว
: สําเนาหนังสือเดินทางพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
3. นิตบิ คุ คลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มี
อํานาจทีมีชือปรากฏอยูใ่ นหนังสือรับรองบริษัทนัน+ และเอกสารหลักฐาน
ของผู้มีอํานาจลงลายมือชือตาม . หรือ . พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
4. นิตบิ คุ คลต่างประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอาํ นาจลงลายมือชือตาม .
หรือ . พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
=.เอกสารการชําระเงิน/หลักฐานการชําระเงิน
8.1 ชําระเงินโดย เช็ค/ดราฟท์/แคชเชียร์ เช็ค/ตัวo แลกเงินธนาคาร
ทีสามารถเรียกเก็บได้ ภายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน วันทําการ โดยต้ องลงวันทีในเช็คไม่เกินวันที S
กันยายน
และยืนความจํานงระหว่างวันที – S กันยายน
8.2 ชําระเงินโดยการโอนเข้ าบัญชี
เข้ าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที B52-8-:=5DD-: สาขาอโศก
ชือบัญชี “บัญชีจองซื +อหุ้นสามัญเพิมทุน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตชลบุรี จํากัด (มหาชน)” โดยต้ องโอนเงิน
ภายในวันที กันยายน
เวลา .H น. และยืนความจํานงระหว่างวันที – กันยายน
นอกจากนี +ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ทีเกิดขึ +นเนืองจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวด้ วยหากมีข้อสังสัยเกียวกับการใช้ สทิ ธิซื +อหุ้นสามัญของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามทีสถานทีติดต่อข้ างต้ น ในวัน
และเวลาทําการ (จันทร์ - เสาร์ เวลา . น. ถึง p. น.)

E.เงือนไขอืนๆ
. ในกรณีทผูี ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้ สทิ ธิไม่ครบถ้ วน บริษัท
มีสทิ ธิทีจะดําเนินการประการใดประการหนึงต่อไปนี + ตามทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ ในใบ
แจ้ งความจํานง
(ก) ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธินนสิ
ั + +นสภาพลง โดยไม่มีการใช้ หรือ
(ข) ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญทีจองซื +อมีจํานวนเท่ากับจํานวนทีจะได้ รับตามจํานวนเงินในการใช้ สทิ ธิ ซึงบริษัทได้ รับ
ชําระไว้ จริงตามราคาการใช้ สทิ ธิในขณะนัน+ หรือ
(ค) ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิมเติมตามจํานวนทีประสงค์จะใช้ สิทธิ
ให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในครัง+ นัน+ หากบริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบถ้ วนตามจํานวนในการใช้ สิทธิ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในครัง+ นันสิ
+ +นสภาพลง โดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินทีได้ รับไว้ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึงบริษัทถือ
ว่าไม่มกี ารใช้ สทิ ธิดงั กล่าว คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีลงทะเบียนภายใน
วัน นับจากวันจากกําหนดการใช้ สทิ ธิโดยไม่มีดอกเบี +ย
ในกรณีตาม (ข) บริษัทจะส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นทีเหลือในกรณีทีบริ ษัทถือว่า
มีการใช้ สทิ ธิเพียงบางส่วนคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีลงทะเบียนภายใน
วัน นับจากวันถัดจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบี +ย อย่างไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทยัี ง
ไม่มีการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว ยังมีผลใช้ ตอ่ ไปจนถึงวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง+ สุดท้ าย
. จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะแสดงความจํานงขอใช้ สิทธิซือ+ หุ้นสามัญจะต้ อง
เป็ นจํานวนเต็มเท่านัน+
ทัง+ นี +รายละเอียดหรื อเงือนไขอืนๆ โปรดดูได้ จากข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน)
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
.............................................
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จํากัด(มหาชน)
ฝ่ ายสนับสนุนสํานักประธานกรรมการ
โทรศัพท์ ( HR) S - ต่อ โทรสาร ( HR) R RH

